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2.3.1 ข้ อมูลหลักทรัพย์ และผู้ถอื หุ้น
2.3.1.1

หลักทรัพย์ ของบริษัทฯ
ทุนจดทะเบียนและทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ วในปั จจุบนั
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและเรี ยกชำระแล้ ว

: 2,800 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
: 2,100 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยหุ้นสำมัญจำนวน 2,100,000,000 หุ้น
มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

ภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯจะมีทนุ ชำระแล้ วเพิ่มเป็ น 2,800 ล้ ำนบำท ประกอบด้ วย
หุ้นสำมัญจำนวน 2,800,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
2.3.1.2

หลักทรัพย์ อ่ ืน
-ไม่มี-

2.3.1.3

ข้ อตกลงระหว่ างกลุ่มผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ในเรื่องที่มีผลกระทบต่ อการออกและเสนอขายหลักทรั พย์ หรื อ
การบริหารงานของบริษัทฯ โดยที่ข้อตกลงดังกล่ าวมีบริษัทฯร่ วมลงนามด้ วย
-ไม่มี-

2.3.1.4

โครงสร้ างผู้ถอื หุ้น

Update โครงสร้ ำงกำรถือหุ้นของบริ ษัทฯ

โครงสร้ ำงผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 1 มกรำคม กรกฏำคม พ.ศ.25587 และภำยหลังกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญ
ต่อประชำชนทัว่ ไปสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.กลุ่มโชติจุฬางกูร*
1.1 นำยสุรชัย โชติจฬุ ำงกูร
1.2 นำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร
1.3 นำยวุฒชิ ยั วิจิตรธนำรักษ์
1.4 นำงดวงพร วิจิตรธนำรักษ์
1.5 นำงอรอุมำ เอกลำภไพบูลย์
1.3 นำยสมชำย โชติจฬุ ำงกูร
1.7 น.ส.วิยดำ ปิ ยภำณีกลุ
1.8 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนำรักษ์

ณ วันที่
1 มกราคมกรกฏาคม พ.ศ.25587
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
773,422,500
491,426,800
195,800,000
60,000,000
31,225,300
25,241,400
17,355,400
11,225,300
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36.83
23.40
9.32
2.86
1.49
1.20
0.83
0.53

หลังการเสนอขายหุ้น
แก่ ประชาชนทั่วไป
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
773,422,500
491,426,800
195,800,000
60,000,000
31,225,300
25,241,400
17,355,400
11,225,300

27.62
17.55
6.99
2.14
1.12
0.90
0.62
0.40
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รายชื่อผู้ถอื หุ้น
1.4 นำยธงชัย โชติจฬุ ำงกูร
นำยวิทยำ โชติจฬุ ำงกูร
1.5 น.ส.สุฐิตำ โชติจฬุ ำงกูร
1.6 นำยวิชยั โชติจฬุ ำงกูร
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มโชติจุฬางกูร
2. กลุ่มวิจติ รธนารักษ์ *
2.1 นำยวุฒชิ ยั วิจิตรธนำรักษ์
2.2 นำงดวงพร วิจิตรธนำรักษ์
2.3 นำงอรอุมำ เอกลำภไพบูลย์
2.4 นำงสำววิยดำ ปิ ยภำณีกลุ
2.5 น.ส.กุลวัลย์ วิจิตรธนำรักษ์
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มวิจิตรธนารักษ์
3.กลุ่มลิมปิ วิวัฒน์ กุล
3.1 นำงพรรณพิลยั ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
3.2 นำยพำรณ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
2.3 นำยพลำวุธ ลิมปิ วิวฒ
ั น์กลุ
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มลิมปิ วิวัฒน์ กุล
4.กลุ่มพงษ์ สุทธิมนัส
4.1 นำยชัชวำล พงษ์ สทุ ธิมนัส
4.2 นำยวริ นทร พงษ์ สทุ ธิมนัส
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มพงษ์ สุทธิมนัส
5.นำยประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม**
นำยสหนันท์ เชนตระกูล**
6. กลุ่มอนันตกูล
6.1 นำงใจชนก ภำคอัต
น.ส.ชฏำรัตน์ อนันตกูล
นำยศตวรรษ อนันตกูล
รวมการถือหุ้นโดยกลุ่มอนันตกูล
7. นำยวรวิทย์ คุณำกรวงศ์**
8. ผู้ถือหุ้นรำยย่อยจำกกำรเสนอขำยหุ้น
ต่อประชำชนเป็ นครัง้ แรก (IPO)
รวม

ณ วันที่
1 มกราคมกรกฏาคม พ.ศ.25587
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
9,191,800
0.44
9,191,800
0.44
6,500,000
0.31
3,482,600
0.17
1,634,062,900
77.82
1,318,456,900
62.78

หลังการเสนอขายหุ้น
แก่ ประชาชนทั่วไป
จานวนหุ้น
ร้ อยละ
9,191,800
0.33
9,191,800
0.33
6,500,000
0.23
3,482,600
0.12
1,634,062,900
58.36
1,318,456,900
47.09

195,800,000
60,000,000
31,225,300
17,355,400
11,225,300
315,606,000

9.32
2.86
1.49
0.83
0.53
15.03

195,800,000
60,000,000
31,225,300
17,355,400
11,225,300
315,606,000

6.99
2.14
1.12
0.62
0.40
11.27

98,459,300
63,000,000
63,000,000
224,459,300

4.69
3.00
3.00
10.69

98,459,300
63,000,000
63,000,000
224,459,300

3.52
2.25
2.25
8.02

92,000,000
20,229,700
112,229,700
46,050,300
46,050,300

4.38
0.96
5.34
2.19
2.19

92,000,000
20,229,700
112,229,700
46,050,300
46,050,300

3.29
0.72
4.01
1.64
1.64

11,608,600
11,608,600
11,608,600
34,825,800
2,321,700
-

0.55
0.55
0.55
1.66
0.11
-

11,608,600
11,608,600
11,608,600
34,825,800
2,321,700
700,000,000

0.41
0.41
0.41
1.24
0.08
25.00

2,100,000,000

100.00

2,800,000,000

100.00
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*

กลุม่ โชติจฬุ ำงกูรและกลุม่ วิจิตรธนำรักษ์ มีควำมสัมพันธ์กนั จำกกำรที่สมำชิกของกลุม่ วิจิตรธนำรักษ์ บำงท่ำนมี
ควำมสัมพันธ์ในฐำนะญำติสนิทของนำงปั ญจพร โชติจฬุ ำงกูร ซึง่ เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัทท่ำนหนึง่

**

บริ ษัทฯอำจมีกำรจัดสรรหุ้น เพิ่มทุนที่จะเสนอขำยต่อประชำชนในครัง้ นี ้ ในส่วนที่จะจัดสรรและเสนอขำยต่อผู้มีอปุ กำร
คุณของบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อยและ/หรื อบริ ษัทร่วม ให้ แก่นำยประสิทธิ์ วงศ์สกุลเกษม นำยสหนันท์ เชนตระกูล
และนำยวรวิทย์ คุณำกรวงศ์ โดยในกำรจัดสรรหุ้นเพิม่ ทุนของบริษัทฯแก่ผ้ ถู ือหุ้นทัง้ 3 ท่ำน บริ ษัทฯจะไม่จดั สรรหุ้น
ให้ แก่ทงั ้ 3 ท่ำน จนทำให้ แต่ละท่ำนถือหุ้นของบริษัทฯในสัดส่วนทีเ่ กินกว่ำร้ อยละ 5 ของทุนที่ชำระแล้ วของบริ ษัทฯหลัง
กำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชน (คิดเป็ นจำนวนหุ้น 140 ล้ ำนหุ้น)

หมายเหตุ:

(1) ก่อนกำรทำ IPO บริษัทฯมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,100,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท
(2) หลังกำรทำ IPO บริษัทฯมีจำนวนหุ้นที่ชำระแล้ วทังสิ
้ ้น 2,800,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 1 บำท

ทัง้ นี ้ ในกำรประชุมผู้ถื อหุ้นที่ผ่ำนมำก่อนกำรเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนเป็ นครั ง้ แรก (IPO) ผู้ถือ หุ้นเดิมของ
บริ ษัทฯมักจะออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทำงเดียวกับกำรออกเสียงลงคะแนนของกลุม่ โชติจฬุ ำงกูรซึ่งเป็ นกลุม่ ผู้ถือหุ้นใหญ่
และผู้มีอำนำจควบคุมของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย อย่ำงไรก็ตำม ผู้ถือหุ้นแต่ละกลุม่ มีอิสระที่จะออกเสียงลงคะแนนในกำร
ประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละวำระในทิศทำงที่ตนเห็นว่ำเหมำะสมและสมควร โดยไม่จำเป็ นต้ องออกเสียงลงคะแนนไปในทิศทำง
เดียวกับกำรออกเสียงลงคะแนนของกลุม่ ผู้ถือหุ้นกลุม่ ใหญ่สดุ
ขยำยควำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
2.3.1.5 นโยบายการจ่ ายเงินปั นผล
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
บริ ษัทฯมีนโยบำยที่จะจ่ำยเงิ นปั นผลไม่น้อยกว่ำประมำณร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภำษี และหลังหัก
สำรองตำมกฎหมำย จำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ทังนี
้ ้ ในกำรพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลในแต่ละครำว บริ ษัทฯจะพิจำรณำกำร
จ่ำยเงินปั นผลโดยคำนึงถึงปั จจัยต่ำงๆที่เกี่ยวข้ อง เช่น กำรดำรงเงินไว้ เพื่อลงทุนในอนำคต หรื อเพื่อจ่ำยชำระคืนเงินกู้ยืม
หรื อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนภำยในบริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบริ ษัทอำจพิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลประจำปี ของบริ ษัท ฯ โดยจะต้ องได้ รับควำมเห็นชอบจำกที่
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เว้ นแต่ เ ป็ นกำรจ่ ำ ยเงิ น ปั นผลระหว่ ำ งกำลซึ่ ง คณะกรรมกำรบริ ษั ท มี อ ำนำจอนุ มั ติ ใ ห้ จ่ ำ ย
เงินปั นผลได้ เป็ นครัง้ ครำวเมื่อเห็นว่ำบริ ษัทฯมีผลกำไรสมควรพอจะทำเช่นนันได้
้ แล้ วให้ รำยงำนให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทรำบใน
กำรประชุมครำวต่อไป
นโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริษัทย่ อย
บริ ษัทย่อยจะมีนโยบำยจะจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย จำกงบกำรเงินเฉพำะกิ จกำร อย่ำงไรก็ดี คณะกรรมกำรของบริ ษัทย่อยและ/หรื อผู้ถือหุ้นของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ จะ
พิจำรณำจ่ำยเงินปั นผลโดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมของสภำพธุรกิจ เช่น พิจำรณำจำกแผนกำรลงทุนในกำรขยำย
กิจกำรของบริ ษัทย่อยนันๆ
้ เป็ นต้ น
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2.3.1.6

รายละเอียดเงินกู้ยมื ระยะยาวจากสถาบันการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ.2556 บริ ษัทฯมียอดเงินกู้ยืมระยะยำวจำกสถำบันกำรเงินคงค้ ำงจำนวนทังสิ
้ ้น 406.50
ล้ ำนบำท ประกอบด้ วยเงินกู้ยืมระยะยำว-ส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี จำนวนทังสิ
้ ้น 30.00 ล้ ำนบำท และเงินกู้ยืมระยะ
ยำว-สุทธิจำกส่วนที่ถึงกำหนดชำระในหนึ่งปี เป็ นจำนวนทัง้ สิ ้น 376.50 ล้ ำนบำท โดยเงินกู้ดงั กล่ำวเป็ นเงินกู้ที่บริ ษัทฯกู้ยืม
จำกสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งเพื่อนำมำใช้ ก่อสร้ ำงโครงกำรโรงแรม โนโวเทล กรุ งเทพ แพลทินมั ประตูน ้ำ โดยเงินกู้ยืมระยะ
ยำวดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี ้ยเท่ำกับร้ อยละ MLR – อัตรำคงที่ตอ่ ปี ค ้ำประกันโดยที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ ำงบำงส่วนของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในเดือนกันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯได้ จ่ำยชำระคืนเงินกู้ระยะยำวจำนวน 406.50 ล้ ำนบำทดังกล่ำวก่อน
กำหนดกำรชำระคืนตำมสัญญำเงินกู้ระยะยำวแล้ วทังจ
้ ำนวน ดังนัน้ ณ วันที่ 30 กันยำยน พ.ศ.2557 บริ ษัทฯจึงไม่มีเงินกู้
ระยะยำวคงค้ ำงกับสถำบันกำรเงิน โดยบริ ษัทฯอยูใ่ นระหว่ำงกำรดำเนินกำรไถ่ถอนกำรจำนองสินทรัพย์ที่นำไปค ้ำประกันเงิน
กู้ยืมดังกล่ำว
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